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Firma BRANDES – o scurtă prezentare generală

• Înființată în urmă cu 52 de ani

• Inventatoarea sistemelor de senzori NiCr 

• Peste 50.000 de km de sisteme de senzori vândute 

• Numeroase brevete

• Accent tehnologic pe depistarea timpurie a umezelii

• Cercetare și dezvoltare proprii

• AwSV (Legea privind protecția apelor) certificare TÜV Nord
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Pericole și daune precum și consecințe

• În Germania se produc pagube ca urmare a inundațiilor la 

fiecare 30 de secunde 

• Pagube anuale în valoare totală de aprox. 2,3 miliarde de 

euro

• Distrugeri, mucegai, renovări 

• Defecțiuni de sistem, daune indirecte  
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Mucegai în muzeul de artă 4

Ce sunt de fapt zonele sensibile?

Se poate vorbi de zone sensibile atunci când:

Indiferent de pagubă, aceasta nu poate fi remediată sau 

poate fi remediată numai cu costuri uriașe, de ex.:

• domenii IT, date clienți (arhivă)

• Muzee, obiecte cu valoare istorică și opere de artă 

• Documente științifice

• Bioblioteci

• Galerii 

• Colecții de obiecte de valoare

• Spații cu atmosferă tehnologică curată și ultracurată

• Aspecte de mediu 
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Disponibilitate permanentă

• Siguranță în exploatare și stabilitate maxime

• Disponibilitate permanentă prin autosupraveghere

• Stocarea și securizarea tuturor notificărilor

• Utilizare în zone inaccesibile 

• Integrare în izolații electrice și termice fixe

• Management bun al riscurilor

Ce cerință există pentru aceste sisteme?

Detecția oricărei scurgeri spontane
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BS-Fluidguard vs. sisteme standard

Sistemele standard prezintă un singur prag de 

notificare fix

• Aceasta are drept consecință faptul că

• .. fie alarma se declanșează prea devreme, deși nu 

este încă necesară intervenția imediată 

• .. fie alarma se declanșează prea târziu, prin urmare 

un pericol grav nu a fost evitat și s-au produs pagube 

• Acest lucru nu este optim, ci chiar periculos

Cedarea în cazul senzorilor sau aplicațiilor neadecvate
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BS-Fluidguard vs. sisteme standard

Diferența față de sistemele standard

• Depistarea timpurie a umezelii și a scurgerilor semnificative 

• Diferențierea evenimentului pe etape

• Localizarea foarte precisă 

• Vizualizarea tuturor notificărilor

• Precizări clare pentru procesarea daunelor

• Calitate și viabilitate ridicată a tehnicii de supraveghere

Supravegherea sigură a zonelor inaccesibile 
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Modul de acțiune al sistemelor BS-Fluidguard

Notificări suplimentare și alarme

• Trei praguri de notificare setabile

• Necesitatea intervenției poate fi identificată direct

• Sistem tip semafor, identificarea cromatică a notificărilor

• Vizualizare clară

• Rezultatul localizării se afișează sub formă de text simplu

• Vizualizarea notificării stocate în mod etajat

Adaptarea suprafeței grafice la cerințele respective
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Utilizarea sistemelor BS-Fluidgard

Ce se poate supraveghea?

• Toate lichidele conductoare/apoase 

• Senzorii speciali pentru lichide neconductoare (uleiuri)

• Conducte cu un singur perete sau duble

• Coducte cu sau fără izolație electrică sau termică

• Conductele și suprafețele din pardoseli duble

• Conducte din tavane suspendate

• Spații de retenție precum vane pentru condens sau 

pardoseli

• Puțuri și planșee intermediare

• Sisteme de senzori punctiformi, liniari și plați

Unitate de sistem BS-Fluidgard

Sisteme de senzori din NiCr BS –
fundamentul fiabilității
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Alegerea și combinarea a diferite cabluri pentru senzori și 

senzori punctiformi

• Cablu special pentru senzor BS-FKW

• Cablu special pentru senzor BS-FKR

• Senzori punctiformi pentru sesizarea poziției și a 

temperaturii

• Redundanța sistemică a cablurilor de senzor cu mai multe 

fire 

• Preconfecționare gata de montaj sau adaptarea la fața 

locului

• Durabil și fără întreținere

• Curățenie posibilă după producerea de pagube din cauza 

umezelii

Structura sistemelor Fluidgard

Cablu pentru senzor BS-
FKW

Sondă de sol
BS-TPx

Cablu pentru senzor BS-
FKW
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Vizualizare și transmitere către GA

Semnale de alarmă și interfețe

• Alarme colective, alarmă individuală, contacte fără 

potențial sau vizualizare

• Server OPC și interfață ethernet pentru conectarea la GLT

• BacNet, ModBus și IEC104

GLT
OPC Server, ODBC, 
BACNET, MODBUS, 
IEC104

Contacte alarme 
colective

Contacte alarme 
individuale
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Referințe

Firma BRANDES a dotat cu

succes, timp de 18 ani, cca

230 de centre de date, mai multe 

muzee, biblioteci, spitale,

universități și arhive.

Proiectele actuale vizează

centrele de îngrijire, 

navele de croazieră și 

clădirile guvernamentale.
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Vă mulțumim pentru interes.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultații.

Echipa dvs. BRANDES GmbH

BRANDES GmbH

Ohmstrasse 1

23701 Eutin

Tel. +49-4521-807-0

Fax +49-4521-807-77

www.brandes.de

brandes@brandes.de

Fluidguard by BRANDES

• Rapid

• Sigur 

• Fiabil


